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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keaktifan siswa dan hasil belajar siswa
melalui penerapan Number Head Together bebasis Lesson Study. Penelitian ini merupakan
Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan secara Lesson Study. Data keaktifan diperoleh
melalui lembar observasi (31 butir pengamatan). Data hasil belajar diperoleh melalui post tes
( 3 butir soal). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan membandingkan data
siswa dari siklus I sampai siklus II Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X IIS 2 SMAN 4
Kediri yang berjumlah 31 siswa pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. Hasil
penelitian ini mengungkapkan bahwa ada peningkatan keaktifan siswa yaitu pada siklus I
69,64% dan meningkat pada siklus II 78,33%. Hasil penelitian hasil belajar pada siklus I
memperoleh rata-rata hasil belajar yaitu 22,38% dan meningkat pada siklus II yaitu sebesar
56.,43%. Kenaikan dari siklus I ke siklus II sebesar 34,05% Salah satu lesson learn PTK
melalui lesson study ini adalah guru terbantu untuk mengatahui aktifitas siswa saat
pembelajaran berlangsung, sehingga guru dapat terfokus pada cangkupan dan urutan materi,
antar guru dapat saling membantu memonitoring keatifan belajar siswa. Khususnya selama
proses belajar mengajar berlangsung.
Kata kuci: keaktifan, NHT, Lesson Study, Pembelajaran Biologi.
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I.

dalam memahami materi pelajaran. Melihat

LATAR BELAKANG
Permasalahan

pendidikan

yang

dihadapai saat ini ialah rendahnya mutu
hasil pendidikan yang disebabkan karena
kurang aktifnya siswa dalam kegiatan
pembelajaran. Tingkat keberhasilan dalam
proses

pembelajaran

ditentukan

oleh

beberapa faktor seperti model pembelajaran
yang kurang sesuai dan sarana prasarana
yang kurang memadai Fauziyyah (2016).
Berdasarkan hasil studi pendahuluan
ditemukan permasalahan dalam proses
pembelajaran biologi, yaitu: siswa kurang
aktif dalam proses pembelajaran, siswa
masih bergantung pada teman sekelasnya,
dan siswa tidak peduli dengan hasil
belajar. Beberapa hal tersebut disebabkan
karena guru tidak memberikan umpan
pemasalan

pada

siswa,

proses

pembelajaran yang monoton, tidak adanya
daya

tarik

siswa

dalam

proses

pembelajaran karena siswa merasa bosan
dengan proses belajar yang tidak menarik
dan mengakibatkan siswa berbicara sendiri
dengan

teman

menyebabkan

lainnya
prestasi

yang

dapat

belajar

yang

dihasilkan belum maksimal, kesadaran
siswa akan hasil belajar masih kurang,
tidak adanya persaingan positif antar
teman sekelasnya untuk memperoleh hasil
yang maksimal, dan sebagian besar siswa
masih mengandalakan teman sekelasnya
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hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk
memperbaiki proses pembelajaran dengan
menggunakan

model

pembelajaran

kooperatif karena dalam pembelajaran ini
siswa

dapat

lebih

aktif,

mengerti,

menerima, memahami materi pembelajaran,
belajar

lebih

efektif,

efisien,

dan

menyenagkan sehingga dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa.
Menurut Al-Tabany (2014) dalam
wiwik,dkk., (2015) masalah utama dalam
pembelajaran

pada pendidikan

formal

adalah rendahnya daya serap peserta didik,
yang disebabkan proses pembelajaran yang
kurang efektif. Pembelajaran yang kurang
efektif merupakan proses belajar berpusat
pada guru mengakibatkan guru yang lebih
aktif dari pada siswa. Hal ini merupakan
salah satu faktor yang membuat siswa
menjadi

pasif

sehingga

pembelajaran

bersifat teacher centered.
Menurut Ngatini (2012) belajar aktif
adalah pembelajaran dimana siswa terlibat
langsung dan berpartisipasi secara spontan
dalam

proses

pembelajaran.

Pada

pembelajaran siswa aktif bekerja serta
berinteraksi antar siswa maupun dengan
guru

mengenai

hal-hal

yang

belum

dipelajari. Menurut Hamalik, (2008) dalam
kamdani dan purnami keaktifan terdiri dari
beberapa jenis, yaitu: kegiatan visual,
simki.unpkediri.ac.id
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kegiatan lisan/oral, kegiatan mendengarkan,

Lesson

Study

dipercaya

berhasil

kegiatan menulis, kegiatan menggambar,

dalam meningkatkan praktik pembelajaran.

kegiatan metrik, kegiatan mental, kegiatan

LS secara lebih lengkap diartikan sebagai

emosional. Indikator keaktifan siswa dap at

suatu proses kolaboratif dari sekelompok

dilihat dan dinilai dalam penelitian ini

guru

adalah: (1) memperhatikan penjelasan guru;

(Mahmudi, 2006). LS bukan merupakan

(2) mencatat materi; (3) bertanya; (4)

suatu

metode atau strategi pebelajaran

menjawab pertanyaan; (5) mengerjakan

tetapi

kegiatan

tugas;

danmemberi

berbagai metode atau strategi pembelajaran

mendengarkan

yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan

penjelasan teman saat presentasi. Solusi

permasalahan yang dihadapi guru. Kegiatan

dari permasalahan diatas peneliti memilih

LS dilakukan di setiap pertemuan dengan

model pembelajaran number head together

tahapan plan, do, dan see.

(6)

tanggapan

(NHT)

berpendapat
dan;

untuk

(7)

LS

bersama-sama

dapat

menerapkan

Pembelajaran kooperatif tipe NHT

pembelajaran biologi di kelas X IIS 2

merupakan salah satu tipe pembelajaran

SMAN 4 Kediri pada materi bab ekologi.

kooperatif yang menekankan pada struktur

Model

khusus

dipilih

pada

secara

proses

ini

diterapkan

untuk

karena

dapat

yang

dirancang

untuk

memunculkan keaktifan siswa dan hasil

mempengaruhi pola interaksi siswa dan

belajar siswa.

memiliki

Penerapan Number Head Together

penguasaan

tujuan

untuk

akademik.

meningkatkan
Tipe

ini

(NHT) di kolaborasikan dengan Lesson

dikembangkan oleh Ibrahim (2000) dengan

Study

mampu

melibatkan para siswa dalam menelaah

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil

bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran

belajar siswa KELAS X IIS 2 SMAN 4

dan mengecek pemahaman mereka terhadap

Kediri. Penerapan NHT yang digunakan

isi pelajaran tersebut.

(LS)

diharapkan

untuk menekan siswa pasif sehingga dapat

Penerapan pembelajaran kooperatif

menyampaikan pendapat dan menjawab

tipe NHT merujuk pada konsep Ibrahim

pertanyaan dari guru. Pada KELAS X IIS 2

(2000), dengan tiga

SMAN 4 Kediri hanya beberapa siswa yang

pembentukan kelompok, diskusi masalah,

berani

tukar jawaban antar kelompok. Menurut

mengungkapkan

pendapat

menjawab pertanyaan dari guru.

atau

langkah

Sudjana (2009) hasil belajar siswa adalah
kemampuan-kemampuan
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siswa setelah siswa menerima pengalaman

LS tidak hanya memberikan sumbangan

belajar. Oleh karena itu hasil belajar

terhadap keprofesionalan guru, tetapi juga

berhubungan

dalam sistem pendidikan yang lebih luas.

erat

dengan

proses

pembelajaran yang optimal. Hasil belajar
juga

dapat

diartikan

keberhasilan

siswa

sebagai

dalam

tingkat

mempelajari

Implementasi LS secara berkelanjutan
akan

membantu

peningkatan

guru

mempercepat

profesionalisme.

Indikator-

materi pelajaran. Tipikal berpikir berkaitan

indikator peningkatan profesionalime guru

dengan

melalui

ranah

kongnitif,

afektif

dan

psikomotor.

implementasi

LS,

merupakan

pengembangan rancangan dan pelaksanaan

Berdasarkan

beberapa

pengertian,

pembelajaran (RPP) yang selalu menuntut

hasil belajar merupakan kemampuan siswa

dilakukannya

yang diperoleh secara individual setelah

assesmen. LS dapat diimplementasikan

proses belajar berlangsung. Hasil belajar

dalam pemelajaran melalui siklus plan-do-

dapat memberikan perubahan tingkah laku

see dengan 6 tahapan, adalah membentuk

baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan

kelompok LS, menentukan fokus kajian,

keterampilan yang dapat diamatidan diukur

merencanakan researcg lesson, pelaksanaan

perubahanya sehingga lebih baik dari yang

pembelajaran

sebelumnya.

pembelajaran, mendiskusikan, menganalisis

Lesson Study adalah suatu bentuk

hasil

inovasi

dan

observasi,

pemelajaran

observasi

refleksi

dan

aktivitas

dan

utama peningkatan kualitas pembelajaran

penyempurnaan. Tahapan-tahapan kegiatan

dan pengembangan. Menururt (Styler dan

LS

Hiebert dalam Susilo,dkk,

kualitas proses pembelajaran dan hasil

2009) lesson

study adalah suatu proses kolaboratif pada
sekelompok guru ketika mengidentifikasi
masalah

pembelajaran,

merancang

dapat

memfasilitasi

peningkatan

belajar siswa (Santyasa, 2009).
Pelaksanaan LS dapat lebih efektif
jika pelaksanaanya mengetahui langkah-

pembelajaran ( yang meliputi kegiatan

langkah

mencari buku dan artikel mengenai topik

demikian,

yang akan dipelajarkan), melaksanakan

suatu LS yang berfokus pada peningkatan

pembelajaran

(

kualitas peserta didk dan gurur dapat

melaksanakan

pembelajaran

salah

satu

gurur

sementara

yang
tujuan

diperlukan.

Dengan

pengimplementaskan

diwujudkan.

yang lain mengamati), dan mengevaluasi
pembelajaran. Menurut Susilo dkk., (2009)
Eva Karulina | 14.1.01.06.0021
FKIP – Pendidikan Biologi

simki.unpkediri.ac.id
|| 5||

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

II.

pernah=1) dan kriteria negatif ( selalu=

METODE
Jenis

adalah

Penelitian

Penelitian

(Classroom

yang

Tindakan

Action

1, sering=2, jarang=3, tidak pernah=4).

digunakan
Kelas

Research)

yang

b.

Pada akhir pembelajaran diberikan post
test

pada

seluruh

siswa

untuk

berbasis

mengetahui hasil belajar siswa. Soal

Lesson Study dengan menggunakan model

post test disusun berdasarkan materi

Kemmis and Mc. Taggart (Susilo 2012)

yang

yang telah dimodifikasi. Tahapan-tahapan

pencapaian

ini terdiri dari (plan) perencanaan, (act)

kongnitif.

dilakukan

secara

pelaksanaan,
(reflect)

kolaboratif

(observe)

refleksi.

pengamatandan,

Proses

desain

dan

siswa

indikator

dalam

aspek

III. HASIL DANPEMBAHASAN

penelitian
Berdasarlkan hasil aktifitas guru

dilakukan 2 siklus. Desain penelitian ini
menggunakan

dipelajari

penelitian

yang

dapat dilihat dari hasil analisi

Taggart. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas X IIS 2 SMA Negeri 4 Kediri Tahun
Ajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa
sebanyak 36 siswa terdiri dari siswa
perempuan 23 dan 13 siswa laki-laki.
Penelitian dilakukan pada tanggal

18

tingkat aktifitas guru

mengacu dari model Kemmis dan Mc

98,03

100
95
90
85

82,35

80
75
70
siklus I

siklus II

Aktififtas guru

Desember 2017- 26 April 2018.
Pengambilan data di lakukan dengan

a peningkatan aktifitas guru

dua jenis data, yaitu data utama dan data
pendukung. Pada data utama dihimpun
melalui:
a.

lembar

observasi

keaktifan

yang

diberikan pada observer untuk diisi saat
proses

pembelajaran,

kemudian

dievaluasi setelah proses pembelajaran
selesai dengan skor kriteria positif (
selalu= 4, sering=3, jarang=2, tidak
Eva Karulina | 14.1.01.06.0021
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Berdasarakan gambar grafik diatas
hasil aktifitas guru dapat terlihat bahwa
siklus I ke siklus II mengalami kenaikan
sebesar

15,68.

Kenaikan

tersebut

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah
satunya dalam proses pembelajaran guru
hanya menggunakan metode ceramah saat
menyampaikan materi sehingga pada siklus
I guru belum dapat menguasai model

(a)

aktifitas

guru

meningkat.

Aktifitas guru yang meningkat juga disertai
degan

meningkatnya

aktifitas

siswa

sebayak 21,78.
Analisis data dilakukan secara diskriptif,
yaitu dengan

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

78,31

sehingga

Peningkatan Aktivitas Siswa

mulai memahami model pembelajaran NHT

74,71

pembelajaran NHT. Ditahap siklus II guru

siklus I

siklus II

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥100
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

(b)

Data tersebut dikategorikan sesuai dengan
rentangan

penilaian.

presentase

menunjukan

Apabila

hasil

(a) kategori keaktifan siswa , (b) rata-rata

kenaikan

pada

keaktifan siswa

setiap siklus maka proses pembelajaran

Berdasarkan Gambar di atas (a)
diperoleh informasi bahwa pada siklus I

sudah baik.
dari

dan II tidak mengalami kenaikan maupun

angket yang dianalisis dan disajikan pada

penurunan baik dalam kategori rendah,

tabel hasil keatifan siswa.

sedang, dan tinggi. Berdasarkan gambar (b)

Keaktifan

siswa

diperoleh

di atas terdapat hasil bahwa rata-rata
keaktifan siswa dari siklus I dan siklus II
mengalami kenaikan sebesar 3,6. Kenaikan
pada siklus II kemungkinan dikarenakan
siswa dapat lebih aktif dalam proses
pembelajaran, dan siswa dapat melihat
Eva Karulina | 14.1.01.06.0021
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secara langsung alam sekitar dalam proses

mulai

berani

untuk

bertanya

dan

pembelajaran dan hal tersebut didukung

menanggapi pertanyaan dari kelompok lain.

dengan adanya metode NHT.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa

Data keatifan siswa dapat dilihat

model pembelajaran kooperatif tipe NHT

dari angket siswa sebanyak 30 point.

mampu meningkatkan kekaktifan belajar

Analisis dilakukan dengan mencarai

siswa (Mulyaningsih dkk, 2015). Proses

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

pembelajaran diluar kelas memancing siswa

𝑥100

Berdasarkan dari hasil data rata-rata

agar

mampu

berperan

aktif

dalam

keaktifan siswa, kekatifan siswa cenderung

pembelajaran. Proses pembelajaran pada

meningkat dibandingkan dengan siklus I.

siklus I berada diluar kelas tetapi hasil yang

Dari data di atas siklus I mendapat sekor

diperoleh belum maksimal karena siswa

74,71 sedangkan pada siklus II mendapat

belum pernah melakukan penelitian diluar

skor sebanyak 78,31. Hal tersebut dapat

kelas sehingga siswa harus beradaptasi

dijelaskan

dengan kondisi sekolah. Siklus II siswa

berdasarkan

observasi

dan

refrensi. Berdasarkan sintak 1 (identifikasi

sudah

tofpik

membagi

pembelajaran sehingga pada siklus II siswa

siswa

berperan lebih aktif dan siswa menjadi lebih

dan

kelompok)

siswa
dapat

dalam
membuat

mengungkapkan pendapat, ide, gagasan,

mampu

mengondisikan

proses

termotivasi dalam belajar.

(perencanaan

PTK berbasi LS dengan strategi

investigasi) dapat lebih aktif mencari

NHT dapat meningkatkan kekatifan siswa

refrensi. Sintak 3 (membuat investigasi)

dengan

membuat siswa saling bertukar pikiran

mempengaruhi proses belajar. Tanpa ada

dengan

mencari

aktifitas siswa maka proses pembelajaran

jawaban. Sintak 4 (mempersiapkan laporan

tidak akan berjalan secara maksimal. NHT

akhir) membuat siswa tepat waktu untuk

mampu

menyajikan

meningkatkan

dan

bertanya.

Sintak

kelompoknya

2

dalam

laporan.

Sintak

5

bertahap.

Keaktifan

membantu

siswa

keaktifan

siswa

siswa

dapat
dalam

dapat

kegoatan proses belajar. Hal tersebut sesuai

membuat siswa menyampaikan pendapat

dengan temuan (Susilowati,2015) NHT

mengenai topik yang disajikan, siswa

sangat tepat untuk meningkatkat keaktifan

betanya sesuai topik dan berani untuk

siswa dalam proses pembelajaran, karena

menanggapi. Siswa yang pada awalnya

strategi ini adalah stategi aktif yang

(mepresentasikan

laporan

akhir)

malu untuk bertanya maupun menanggapi,
Eva Karulina | 14.1.01.06.0021
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menyenangkan, yang keterlibatan siswa dan

penurunan sejumlah 1 siswa, pada kategori

tidak mengurangi esesnsi pembelajaran.

sedang siklus II mengalami kenaikan

Hasil belajar siswa dilihat dari hasil
post tes yang telah dianalisis.

dengan jumlah 5 siswa yang dimana pada
siklus I terdapat 19 siswa dan pada siklus II
terdapat 24 siswa, pada kategori rendah
siklus II mengalami penurunan sejumlah 4
siswa. Rata-rata hasil belajar siswa (b) di
atas mengalami kenaikan 34,05 dari siklus I
yang hanya 22,38. Kenaikan pada siklus II
dikarenakan siswa sudah dapat memahami
model pembelajaran NHT. Pada sisklus II
seluruh handphone dikumpulkan sehingga

(a)

tidak menggagu proses pembelajaran siswa

di luar kelas dengan pengamata dapat

80

diingat dan dipahami oleh siswa. Selain itu

60

20

56,43

40

22,38

peningkatan hasil belajar
siswa

dapat lebih fokus. Pelajaran yang dilakukan

guru memperbaiki kelemah. Pada sisklus II
seluruh handphone dikumpulkan sehingga
tidak menggagu proses pembelajaran siswa

0
post tes 1

post tes 2

dapat lebih fokus.

rata-rata hasil belajar

Berdasarkan hasil di atas bahwa
siklus I ke siklus II mengalami kenaikan
(b)
(a) kategori hasil belajar siswa
(b) rata-rata hasil belajar siswa
Dilihat pada gambar di atas (a) diperoleh
informasi bahwa pada siklus I dan II
mengalami kenaikan dan penurunan dalam
setiap kategori rendah, sedang, tinggi.
Kategori tinggi pada siklus 1 terdapat 4
siswa sedangkan pada siklus II mengalami
Eva Karulina | 14.1.01.06.0021
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yang pada siklus I memperoleh rata-rata
sebanyak 22,38 dan pada siklus II menjadi
56,43 kenaikan dari siklus I ke siklus II
sebanyak 34,05. Hal ini dipengaruhi oleh
proses belajar siswa yang lebih efektif dan
siswa dapat memami pelajaran dengan baik
dan dibantu dengan model pembelajaran
NHT (Siregar,2012). Dengan demikian,
dalam

proses

pembelajaran

sangat
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membantu siswa dalam menemukan makna

siswa

pembelajaran

pembelajaran NHT.

sehingga

mereka

lebih

termotivasi untuk belajar.

belum

terbiasa

dengan

strategi

Pada siklus II rata-rata hasil belajar

Data hasil belajar siswa didapat dari

siswa dilihat dari hasil evaluasi pot test

soal pos test sebanyak 3 soal. Analisis data

siswa meningkat dari pada siklus I karena

dilakukan

siswa sudah mulai memahami dengan

secara

diskripstif

dengan

mencari:

strategi pembelajaran NHT diberikan oleh

Hasil akhir diperoleh dari hasil koreksi dan

guru, siswa sudah mulai menunjukan

skoring dan dianalisis berdasarkan nilai

antusiasnya

ketuntasan klasikal KKM siklus I dan II

pembelajaran dengan menggunakan strategi

dalam

mengikuti

proses

pembelajaran NHT. Seluruh siswa aktif
dalam proses pembelajaran

sehingga

pembelajaran berlangsung secara optimal.
Materi pembelajaran dapat dipahami siswa
dan siswa lebih antusias dalam menguikuti
pembelajaran.

selain

itu

pembelajaran

terjadi diluar kelas sehingga siswa dapat
Grafik Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
Pada siklus I rata-rata hasil belajar
siswa dilihat dari hasil pos test siswa lebih
rendah dari pada siklus II disebabkan
karena kemampuan guru dalam menerapkan
strategi

pembelajaran

NHT

belum

maksimal dikarenakan siswa belum terbiasa
menggunakan strategi pembelajaran NHT

terlibat

langsung

dan

melihat

secara

langsung yang dipelajari saat pembelajaran.
a. Siklus I
1. Peserta didik yang memperoleh nilai
≥66,67 = 0 anak

2. Presentase peserta didik yang memperoleh
nilai ≥66,67 = 0 : 30 x 100% = 0%

3. Peserta

didik

yang

memperolehnilai

dibawah 66,67 = 30 : 30 x 100% = 100%

yang diberikan oleh guru, masih ada siswa
yang terlihat bingung saat melakukan
proses pembelajaran karena petunjuk guru
kurang jelas dan guru belum memberikan
dorongan kepada siswa untuk belajar

b. Siklus II
1. Peserta didik yang memperoleh nilai
≥66,67 = 7 anak

2. Presentase

peserta

didik

yang

dengan sungguh-sungguh sehingga guru

memperoleh nilai ≥66,67 = 7 : 30 x

lebih banyak mengarahkan siswa karena

100% = 23,3%
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3. Peserta didik yang memperoleh nilai
dibawah 66,67 = 27 : 30 x 100% =
76,7%

1. Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
maka disarankan sebagai berikut:
a. Guru

IV.

PENUTUP Simpulan

biologi

SMAN

4

Kediri

hendaknya sering mnerapkan strategi

Berdasarkan hasil penelitian tindakan
kelas mengenai keaktifan siswa dan hasil

pembelajaran

guna

menunjang

keaktifan siswa dan hasil belajar siswa.

belajar siswa pada pembelajran biologi

b. Strategi pembelajaran Number Head

materi ekologi dengan menerapkan strategi

Together memang perlu pengawasan

pembelajaran

Together

saat proses pembelajran dan kepahaman

berbasis Lesson Study pada siswa kelas X

sintak untuk proses pembelajran yang

IIS 2 SMAN 4 Kediri maka dapat

sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Number

Head

disimpulkannsebagai berikut:
a. Strategi

pembelajaran

NHT

dapat

meningkatkan keaktifan siswa yang
ditunjukan

adanya

peningkatan

keaktifan siswa pada siklus I sampai
siklus II. Peningkatan keaktifan siswa
ditunjukkan dari hasil dan pembahasan
diatas pada siklus I 74,71 dalam
kateegori rendah sedangkan pada siklus
II 78,31 dalam kategori rendah.
b. Strategi

pembelajaran

NHT

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa yang
ditunjukkan dengan adanya peningkatan
hasil belaajar dari siklus I ke siklus II.
Siklus I menunjukkan bahwa siswa
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